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    WEEKBRIEF 8 MAART 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €28,25 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €526,72 

 

• TREFWOORD 

Het deelthema voor volgende week is ‘goed gesproken?’ Alles wat wij uitspreken (in 

woorden, beelden of gebaren) heeft betekenis en kan consequenties hebben. In de 

Bijbelverhalen komt naar voren dat het belangrijk is dat mensen betrouwbaar zijn in wat ze 

zeggen. Je spreken moet oprecht gemeend zijn en je woord moet genoeg zijn. 

Het Bijbelverhaal van deze week is: 

• Ja is ja en nee is nee  - Mattheüs 5:33-35 
 

Groep 1 en 2 luisteren naar:  
• De goede herder  - Johannes 10 
• De barmhartige Samaritaan - Johannes 10 

 
• KWINK 

Volgende week starten we met les 13: ‘kiezen’. De kinderen leren nadenken 
voordat ze een keuze maken (onderbouw), dat het maken van een keuze 
gevolgen heeft (middenbouw) en dat ze kunnen leren van een foute keuze 
(bovenbouw). De Kwink van de week is (respectievelijk 
onderbouw/middenbouw en bovenbouw): 
 

➢ DENK (EERST) NA VOORDAT JE KIEST! 
➢ LEER VAN JE KEUZES! 

 

• NATIONALE PANNENKOEKDAG 
Zoals  u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is het op vrijdag 22 
maart Nationale Pannenkoekdag. Alle kinderen mogen op deze dag met hun 
opa en oma een pannenkoek eten in de klas en samen spelletjes doen. Maar 
daar hebben we de hulp van u als ouders voor nodig:  
Wie wil er pannenkoeken bakken? U krijgt pannenkoekenmeel van school.  
Wilt u de opa's en oma's voor ons uitnodigen?  Zij zijn welkom vanaf 11.30 
uur. Aan juf van José van Meeningen (groep 1/2a) kunt u voor 15 maart 
doorgeven als u pannenkoeken wilt bakken. Ook kunt u aan haar doorgeven als de (oppas) 
opa en oma een pannenkoeken komen eten. Dit kan door een mail te sturen naar: 
j.vanmeeningen@csgdewaard.nl 
De pannenkoeken kunt u inleveren op donderdagmiddag 21 maart of vrijdagmorgen 22 
maart tot 10 uur inleveren bij onze conciërge Rosita Molsbergen. 

Het zal vast een gezellige en lekkere ochtend worden! 
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• KANGOEROEWEDSTRIJD 
De kangoeroewedstrijd is een landelijke reken-denk-en puzzelwedstrijd voor 
kinderen vanaf zes jaar. Elk jaar doen er een aantal leerlingen uit elke groep 
(vanaf groep 3) van onze school mee aan deze wedstrijd. Op donderdag 21 maart 
zal de kangoeroewedstrijd op school plaatsvinden.  

 

• ONDERHOUD 
Terwijl de kinderen voorjaarsvakantie hadden is er door de schilders op school hard gewerkt. 
De twee kleutergroepen en groep 7 en 8 zijn geschilderd en voorzien van nieuwe prikborden 
en kasten. Groep 6,7 en 8 is ook voorzien van nieuwe instructietafels (de instructietafel 
wordt gebruikt om de kinderen extra uitleg van de lesstof te geven). Ook zijn een groot 
aantal deuren in de gangen voorzien van een nieuwe verflaag. Wij zijn heel blij met het 
resultaat! Rond de meivakantie zijn groep ¾ en 4 aan de beurt, deze groepen worden 
geheel voorzien van nieuw meubilair! Stukje bij beetje wordt de school steeds mooier! 

 
• VERKOOP OUDE SCHOOLPLATEN 

Aan verbouwen, opknappen en schilderen gaat opruimen vooraf. Wij 
hebben o.a. een aantal oude schoolplaten die we willen gaan 
verkopen. In de link vindt u foto’s van de oude schoolplaten, zodat u 
de schoolplaten vast kunt bekijken. Binnenkort informeren we u hoe 
en wanneer we de verkoop gaan aanpakken. De schoolplaten op de 
foto’s zijn genummerd en de maat staat erbij vermeld. 
https://www.myalbum.com/album/Q3GqhxA87lua 

 

• NIEUWE CHROMEBOOKS 
We zijn nog steeds aan het investeren in chromebooks en met het oog op de pilot Snappet 
die we in groep 4 en 7 doen, hebben we deze week weer 30 nieuwe chromebooks binnen 
gekregen. 

 
• BERICHT VAN BILLIE DE BEVER: METEN IS WETEN 
Om het effect van JOGG te meten, onderzoekt de GGD jaarlijks of de leefstijl van kinderen 

verandert. Dit onderzoek vindt plaats op de vier JOGG-basisscholen. Wat zijn de laatste 

resultaten van dit onderzoek over bewegen?  

- 66% van de kinderen gaat dagelijks lopend of zelf fietsend naar 

school.  
- 70% van de kinderen speelt minstens vier dagen per week buiten. 

- 73% van de kinderen sport minstens twee keer per week buiten 

school. 

- 53% van de kinderen wil meer sporten.  

- Bijna iedereen heeft een zwemdiploma! (99%) 

 
• KLEDINGBOX 
De afgelopen periode heeft de ingeleverde kleding €19,00 opgebracht en hebben we in een 
jaar tijd totaal  €558,10 opgehaald. 
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is dinsdag 12 maart en woensdag 13 maart afwezig. Op woensdag zal 
daarom juf Marleen Vermoen voor groep 7 staan.  
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• AGENDA 
Datum Activiteit 

13 maart School op Seef groep 1 t/m 4 

13 maart Dankdag voor gewas en arbeid 

18 t/m 22 maart Week van de Kwinkkriebel (relaties en seksuele vorming) 

21 maart Kangoeroewedstrijd (groep 3 t/m 8) 

22 maart Nationale Pannenkoekendag i.s.m. Villa Putter (Kivido) 

25 t/m 29 maart Week van het geld 

25 maart Gastles over geld in groep 7 en 8  

26 maart Kijk en doepad groep 5 

26 maart Kidsraad 

27 maart  School op Seef groep 5 t/m 7 

28 maart Doekunst groep 7 en 8 

29 maart Groep 1/2a en 1/2b naar de melkveehouderij 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
9 maart Music4Kids muzikale middag voor groep 3 t/m 6 in de Bazuin in 

Oud-Beijerland 

9 maart Apenkooien en Rollerdisco in de sporthal van Mijnsheerenland 
(vanaf 4 jaar) 

13 maart Kinder(biddag)dienst in de Hervormde Kerk om 15:00 uur  
(Kerkplein 1) Zie hieronder 

 

• BIJLAGEN 
o Oproep GMR 
o Terugkoppeling studieochtend team 

 

Kinder (biddag)dienst ’Wat vraag jij?’ 

 
 
‘Wat vraag jij?’ is het thema voor de kinderdienst op Biddag woensdag 13 maart 15.00 

uur in de Hervormde kerk in Puttershoek. Alle kinderen van harte welkom met u als 

ouders/verzorgers! Voor de allerkleinsten is er oppas in De Hoeksteen t.o. de kerk. De dienst 

duurt ca. 35 minuten en er is bij de uitgang een leuke thema-verrassing. Voorganger ben ik 

zelf en Barbara Broeren zal de liederen begeleiden op de piano. 

Tot ziens!  dominee Ard van den Berg 
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